MANAŽER POS32
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Přihlášení uživatele

V přihlašovacím okně v kolonce „Pokladna“ klikněte na šipku a vyberte pokladnu, do které se
chcete přihlásit (pokud máte pouze jednu pokladnu kolonka tu není). V kolonce „Uživatel“
vyberte uživatele a vyplňte heslo. Klikněte na tlačítko

nebo stačí ENTER.

Základní popis
Po přihlášení se objeví základní obrazovka. V horním menu je obsažena nabídka všech
dostupných formulářů programu manažer, který si popíšeme podrobněji níže.

V okénku Pokladna je přehled všech pokladen,
spravovaných manažerem pos32.

-2-

Denní náhled

Při spuštění ikonky denní náhled se zobrazí následující formulář.
V horní polovině formuláře se nabízí
seznam nadefinovaných sestav.
ZÁVĚRKOVÁ SESTAVA (aktuální)
se zkládá ze jednotlivých sestav
uvedených níže. V tomto případě se
jedná o tržní list a prodaný sortiment.
Pokud máme vybranou sestavu
Závěrková sestava a stiskneme tlačítko
„Vytvořit sestavu“ zobrazí se ve
spodním okně závěrková sestava.
Lze vybrat pouze jednu sestavu např.
tržní list a pak se zobrazí pouze tato
jedna sestava samostatně.
V nabídce TISKÁRNA WINDOWS lze
vybrat tiskárnu na kterou chci sestavu
vytisknout a stiskneme tlačítko

.

Jestliže spouštíte manažer z provozního
počítače zvolte si tiskárna windows,
sestava se zobrazí na obrazovce a Vy si
ji můžete vytisknout na výchozí
tiskárnu, kterou máte nadefinovanou na
vašem pc, popřípadě uložit disketou a
vyexportovat do PDF nebo Wordu.
Pokud spouštíte manažera na pokladně, zvolte tiskárnu „Účtenky“ a sestava se vytiskne na
úzké tiskárně, na které se tisknou pokladní účtenky.

Vynuluje pouze pokladnu, která je nastavena v okénku „Pokladna“.

Zobrazí statistiku denní uzávěrky za období. Postup stejný jako již u výše
popsaného denního náhledu.
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Zobrazí formulář prodávaného sortimentu.
Okno detail provozu pokladny. Při spuštění manažera, máte kompletní přehled o práci na
zvolené pokladně. Zobrazují se tu rozmarkované stoly, tržby podle typu platby, storna
objednávek a storna účtenek. Je zde např. vidět i v kolik byla zahájena práce na pokladně a
jestli byla pokladna vynulována. Toto okno se automaticky aktualizuje po určitém časovém
intervalu, který se dá nastavit, nebo se aktualizace provádí manuálně tlačítkem
Pro zavření tohoto okna můžete stisknout tlačítko

a přehled zmizí.

Zde se zobrazuje provozní datum pokladny.
Zobrazuje se aktuálně přihlášený uživatel.
Zde je nastavena licence programu.

-4-

.

Horní menu formuláře
1. Sortiment

Tento formulář slouží jako přehled všeho sortimentu markovaného na kase. Pokud používáte
program Gastro32, jsou na tomto formuláři zakázány veškeré změny, protože se provádějí
z programu Gastro32. Tlačítko „detail“ zobrazí detailnější přehled o jednotlivých PLU.
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Tady lze přidávat k jednotlivým PLU i obrázky nebo fotky jídel. Prázdný řádek v pravém
dolním rohu v sekci cenové hladiny slouží k pojmenování jednotlivých cenových hladin
(např. Personál, Majitel, atd.)
2. Sestavy
Denní náhled a náhled za období je již popsán
výše.
Formulář tiskové sestavy

V tomto formuláři si můžete definovat svoje vlastní sestavy, generovat náhledy a tisknou
nebo exportovat do pdf či wordu. Sestavy lze vytvářet za neuzavřené období což je dnešní den
a nebo za období předešlé (Historie prodejů) definované rozsahem od do. Sestavu lze vybrat
a definovat pouze jednu nelze sestavy spojovat.
Tlačítko
slouží k definování sestav denního náhledu (denní uzávěrky). Postup
je následující.
a) nejprve si nadefinujeme první sestavu (např. tržní list) a stiskneme tlačítko „Vytvořit
sestavu“, ta se zobrazí v pravém okně.
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b) Stiskneme tlačítko „Definice náhledů“ a zobrazí se podtabulka, kam je třeba založit
nadefinovanou sestavu.
Stiskněte tlačítko
,
zde se vloží nová sestava,
kterou si pojmenujeme
např. tržní list. Pro zrušení
použijeme nůžky.
Pro to aby sestava byla
zahrnuta do denní
uzávěrky je třeba ještě
stisknou tlačítko
a
tímto se tam sestava zařadí.
Nutné je tento podformulář
uložit tlačítkem
zavřít
A tímto způsobem založíme další sestavy podle Vašich potřeb.
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3. Uživatelé
Login odhlásí uživatele a umožní nové přihlášení.
Formulář uživatelské účty

Na tomto místě se zakládají uživatelé a definují se uživatelská práva.
Pro přidání nového uživatele je třeba stisknout tlačítko

, vyplňte uživatelské jméno a

heslo. Tlačítkem vpravo nahoře
uživatele uložíte. Nyní je třeba nadefinovat
uživatelská práva. Můžete zaškrtat jednotlivé volby nebo lze zkopírovat nastavení uživ. práv
z jiného uživatele. Nejprve se postavíme kurzorem na uživatele s již založenými právy a
stiskneme tlačítko „Kopírovat práva“. Potom se nastavíme na našeho nového uživatele a
stiskneme „Vložit práva“ a opět uložíme vpravo nahoře tlač.
Pro odebrání uživatele stiskněte

.

.

TIP. Pokud používáte více pokladen a chcete uživatele vložit i do ostatních pokladen,
můžete zaškrtnutím vybrat ve spodní liště pokladny do kterých se má uživatel vložit a
tlačítkem
jednoduše překopírujete.
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4. Stoly
Číselník stolů umožňuje přidávat nové stoly, mazat stávající stoly, vytvářet stoly na jména
personálu a definovat na jednotlivé stoly slevy.

Založení nového stolu:
Pro založení nového stolu stiskněte tlačítko
. Do políčka „KÓD“ se automaticky vyplní
nejbližší volné číslo stolu, které lze libovolně přepsat. Pokud se jedná o obyčený stůl, žádné
jiné políčko nemusíte vyplňovat. Uložíte tlačítkem
. Pokud přidáváte více stolů
nemusíte po každém vložení stolu ukládat, stačí uložit vše až najednou.
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Založení personálního stolu (účtu):
Pro založení nového stolu stiskněte tlačítko
. Vyplníte číslo stolu např. 301, do dlouhého
řádku vyplníte příjmení zaměstnance. Pokud nebudete definovat slevy můžete uložit.

Tomuto stolu nyní můžu nadefinovat slevu a to např. Sleva z prodejní ceny v %. Do pole kde
je 0,00 vyplníte hodnotu slevy např. 50. Což bude znamenat sleva 50% na všechen sortiment.

Další možností definice slev je, že můžeme nastavit slevu pouze na určité rastry. (např. sleva
50% na NEALKO a TEPLÉ NÁPOJE). Nastavení proveďte podle obrázku. Sleva na stůl se
nenastavuje, nastavuje se až sleva na rastr a to vpravo ve sloupečku Název rastru. Tam
vyberte typ slevy „sleva z prodejní ceny v %“ a zadejte hodnotu 50. Vše uložte.

Mazání stolu:
Pro smazání stávajícího stolu stiskněte tlačítko

. Změny uložte.

TIP. Při vytváření personálních stolů lze použít tlačítko „Kopírovat slevy“ (to zkopíruje
nastavené slevy na vybraném stolu a umožní vložit slevy na jiný nově založený stůl)
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5. Služby
Nulování pokladen – provede vynulování vybrané
pokladny
Oprava datumu závěrky – provede změnu datumu
uzávěrky.
Havarijní odpis pokladen – provede dodatečné odepsání
prodaného sortimentu.
Poznámkový editor – umožní napsat seznam poznámek
používaných při markování do kuchyně.
Archivace záv. Souborů – provede archivaci databáze
Výmaz závěrkových souborů – provede výmaz archivu
NEDOPORUČUJEME!!!
Stav tabulek – provede kontrolu databází
Záloha – provede zálohu databází
Export – import – používá se při přenosu souborů po USB

6. Konfigurace

Objednací místa
Zde se definují výstupní porty pro jednotlivá objednací místa. Např. na jaký port se má
tisknout objednávka do kuchyně atd.
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Pokud nechcete aby se objednávky pití netiskly na tiskárnu u pokladny zadejte u objednacího
místa Restaurace CLR. Nastavení bude provedeno firmou Comarr takže není třeba měnit.
Můžete si změnit hlavičku účtenky a to zadáním textu do pole Záhlaví účtenky a nebo do
Zápatí účtenky.
Pokud používáte starou pokladní tiskárnu, která neumí tisknout česky můžete vyškrtnout
políčko Podpora češtiny a program bude tisknout bez diakritiky.

Rastry
Rastry se definují v programu Gastro32, pokud je vazba na hotelový systém Hotel32, propojí
se externí kody DPH a Pohyb. To vše nastaví firma ComArr, neměňte!!!
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Platby

V tomto formuláři se propojují typy plateb z pokladny s typy plateb hotelového programu
Hotel32.
Umožnit markovat do mínusu – pokud je zaškrtnuto, program umožní markování záporných
položek, to však musí být nadefinováno v právech uživatele.
Zlevnit až na nulu – pokud je zaškrtnuto, program umožní zlevnit položku až do nuly, pokud
není zaškrtnuto, program zlevní položku na nákupní ceny.
Počet dalších kopií účtenky – když vyžadujeme při tisku účtenky na hotelový účet nebo na
kartu dvě kopie zapíšeme do políčka dvojku.
Odpočet spropitného na hotovost – při zadávání spropitného jeli zaškrtnuto, program
navýšenou částku o spropitné automaticky odečítá z hotovosti.
Degustace za nulové ceny – pokud je zaškrtnuto, při vystavení účtu na typ platby degustace
automaticky nastaví cenu položek do nuly. Nepočítá se do slev.
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Slevy
V tomto formuláři lze definovat různé typy slev. Levá část slouží k nastavení takzvaných
slevových kupónů, pravá část k nastavení např. slevy každé desáté pivo zdarma, nebo pro
nastavení šťastných hodin. K aktivaci je třeba změnit konfiguraci v pok.ini jednotlivých
pokladen.

Slevové kupóny:
Tlačítkem

vložíte řádek pro definici slevy.

Rozpětí – nastavte rozpětí částky účtenky od do. V tomto případě se jedná o
účtenky které budou v hodnotě 500,- až do hodnoty 5000,- Kč.

Platnost od / do nastavíme pomocí dalekohledu období a časové
rozpětí. Pokud není vyplněno platnost je neustále.
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Sleva – zadává se procento slevy, na další nákup.

Expirace – platnost kuponu v tomto případ 5 dní

Zaškrtnutím definujeme dny v týdnu (první pondělí poslední neděle).
Zaškrtávátko Blok umožňuje definici slevy zablokovat že nebude funkční ale lze ji
odblokováním uvést zase v platnost. Není potřeba ji mazat nůžkami a vytvářet opět znovu.
Každé n-té zboží zdarma

Založení tohoto typu slevy je třeba stisknout tlačítko
. V jednotlivém řádku slevy
se definuje buďto kod PLU nebo číslo rastru. Datum platnosti slevy od do a časové rozpětí
slevy. Počet deset v tomto případě značí, že každé desáté pivo v rámci jedné účtenky se
automaticky zlevní na nulu.
Šťastné hodinky

Založení tohoto typu slevy je třeba stisknout tlačítko
. Sleva se projeví již při
markování na daný stůl v tomto časovém rozpětí. Nezáleží na tom kdy bude účtenka
zaplacena ale kdy bylo zboží namarkováno, v tomto případě v časo do 14:00 – 16:00.
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Legislativa

V levé části formuláře v sekci Vlastní organizace je vyplněna fakturační adresa IČ a DIČ,
tento text se tiskne na denní uzávěrce pokladny.
V levé dolní části je vyčísleno DPH, již je nastaveno při instalaci, neprovádějte žádné změny.
V pravé dolní části, je možné nastavit kurz pro typ platby v EUR. Zaškrtnutím „Tisk částky
ve dvou měnách“ aktivujete možnost platit účty i v měně EUR.
Instalace programu - nepoužívat
Licence – nepoužívat
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Kontakt:
Comarr s.r.o.
Tolarova 291
533 51 Pardubice
Tel: 466 889 211 – 213
GSM: Ing. Pavel Lorenc- 602418839
Tomáš Zdichynec- 606879967
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